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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 – 14.40 

Beslutande Annelie Johnsson (C) tjg ers för Ida Andersson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Agnets Sörensson (M), tjg ers för Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jenny Ulfvin (SD) 
Krister Olsson (S) 
Martin Gustafsson (L) 
Linda Reidy (M) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jane Bergman, ekonomichef 
Hanna Åstrand, tf utvecklingschef, §§ 78 - 79 
Michael Wide, digitaliserings- och IT-chef 
Hans Dahlquist, utbildningschef 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Minela Smajlovic, ekonom 
Annika Andersson, ekonom 
Eva Lostedt, ekonom 
Madelene Fredriksson, ekonom 
Emilia Lindhult, ekonom 
Kristina Mårtensson, ekonom 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-03-25, kl. 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 78 - 80 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr KS 118-2022 

§ 79 Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina – 
planeringsanvisning 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Planeringsanvisning om totalt 200 skyddssökande enligt 
massflyktsdirektivet i Svalövs kommun fastställs. Kommunen förutsätter 
att staten tar den del av kostnaden som ankommer på staten. 

2. Om det totala antalet skyddssökande enligt massflyktsdirektivet 
överskrider planeringsanvisningen om 200 individer är det 
kommunstyrelsens bedömning att dessas rättigheter inte kommer att 
kunna garanteras utan hjälp från stat och andra kommuner. 

3. Kommunstyrelsen hemställer hos Länsstyrelsen Skåne och 
Migrationsverket att antalet skyddssökande enligt massflyktsdirektivet  
från kriget i Ukraina skall sättas till 200 individer för Svalövs kommun 
samt att Svalövs kommun kompenseras för vad detta åtagande innebär. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av situationen i Ukraina har ett mycket stort antal skyddsökande 
lämnat landet och arbetet med mottagande av dessa har redan inletts.  

Den upprättade mottagningscentralen har redan besökts av ett 50-tal individer 
och kommunen har fått vetskap om att upp mot 200 individer redan vistas i 
kommunen. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen kan erbjuda upp till 
200 skyddsökande enligt massflyktsdirektivet deras lagstadgade stöd. Ökar 
antalet ytterligare står kommunen inför en situation där de skyddsökandes 
rättigheter inte kommer att kunna tillgodoses.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 57 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-11 
Lagen (1994:137) om mottagande för asylsökande m.fl. (LMA) 
PM, Vistelse i Sverige för personer från Ukraina, daterat 2022-03-10 
PM, Kommuners möjligheter att lämna internationellt bistånd, daterat 2022-03-
10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Planeringsanvisning om totalt 200 skyddssökande enligt 
massflyktsdirektivet i Svalövs kommun fastställs. Kommunen förutsätter att 
staten tar den del av kostnaden som ankommer på staten. 2) Om det totala 
antalet skyddssökande enligt massflyktsdirektivet överskrider 
planeringsanvisningen om 200 individer är det kommunstyrelsens bedömning 
att dessas rättigheter inte kommer att kunna garanteras utan hjälp från stat och 
andra kommuner. 3) Kommunstyrelsen hemställer hos Länsstyrelsen Skåne 
och Migrationsverket att antalet skyddssökande enligt massflyktsdirektivet från 
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kriget i Ukraina skall sättas till 200 individer för Svalövs kommun samt att 
Svalövs kommun kompenseras för vad detta åtagande innebär. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorschefer  
Administrativ chef  
Utvecklingschef  
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Dnr KS 3-2022 

§ 80 Information – Årsredovisning 2021 Svalövs 
kommun  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av årsredovisning 2021 för styrelser och nämnder. 

Årsredovisningen behandlas formellt vid kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden i april. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.  

Sammanträdet ajourneras kl. 09.35. Under ajournering presenteras sedan resp 
nämnds resultat gruppvis för kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och 
insynsplatser. 

Sammanträdet återupptogs kl 14.35. 

Beslutsunderlag 

Muntliga föredragningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
 


